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trosmøder i historien. Denne bog handler om den tidlige jødedom og kristendom. Paulus var oprindeligt jøde.
Vi hører, hvorfor han blev kristen. Paulus var en af de første kristne missionærer og følger med på hans
missionsrejser. De breve, han skrev til sine menigheder rundt om i det mægtige Romerrige, har haft stor
betydning for kristne i hele verden i mange århundreder. Bogen fortæller også om voldsomme opgør mellem
jøder, kristne og andre trosretninger og hvordan kristendommen med tiden blev verdens største religion.
Gennemillustreret med humørfyldte tegninger af Frank Madsen. Velegnet til tværfaglige undervisningsforløb
i kristendomskundskab og historie på mellemtrinnet. "... et godt supplement til faget kristendomskundskab på
mellemtrinnet....en god og moderne erstatning for fagbibliotekets gamle og gulnede udgivelser for børn om
Paulus og kristendommens udbredelse." – Lektørudtalelse, DBC
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